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>> 2016ko martxoa

Nabarmen     tzekoak

>  Zinea eta ipuin-kontaketa, Zinegoak gay-lesbo-trans Jaialdian
> 2016ko Udalekuetarako izen-emateak

>  Brikolajea, Iturgin tza eta Elektrizitatea, nobedadeak 
gazteen tzako tailerretan



Gaztelekuaren programazioa 
Mar txoa
Hilak 4, ostirala: MASTERCHEF: MARRUBIZKO BONBOIAK
Hilak 6, igandea: TOPAKETA
Hilak 8, asteartea, eta 17, osteguna: EMAKUMEAREN EGUNA 
OSPATZEN
Hilak 10, osteguna: GAZTE TXOKOA BERRIZTU
Hilak 11 eta 18, ostiralak: BOOKTRAILER
Hilak 19, larunbata: IRTEERA: PAINTBALL
Hilak 20, igandea: ZINEKLUBA
Hilak 31, osteguna: TXAPELKETA: DARDOAK

GauEgun
gaztelekua

GAZTE INFORMAZIO ZERBITZUA
Tangora E      txea. Algortako etorbidea, 98. 48991 Ge      txo 
944660353. gaztebulegoa@ge      txo.eus. www.ge      txo.eus 

ORDUTEGIA 
Astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara  eta 
16:30etik 19:00etara (astearte osoan eta  ostiral arra     -
tsaldean i      txita). Abuztuan i      txita.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren 
eran     tzule izango.

Eskein     tzen dut

Eskolak
*  Klase partikularrak ematen dira:LH, DBH 

eta Ba txilergoa: matematifa, fisika, kimika 
eta ikasgai orokorrak. Euskaraz eta gaz-

telaniaz. Ge txon eta Leioan. I txaso López. 
667990729

*  INGELESA. Klase partikularrak. Esperien tzia 
handia eta emaitza onak. Puri. 687000650

* Gazteen tzako Alemanian ikerketak buru tzeko ‘Einstein’ be-
kak Eisntein Forum-ek eta Daimler and Benz Foundation-ek deituta 
Humanitateetan, Gizarte Zien tzietan edo Natura Zien tzietan 35 urte 
baino gu txiago dituzten Uniber tsitate tituludunen tzat. Iraupena 5-6 hi-
labetekoa da. Zenbatekoa: ostatua Alemaniako Brandenburgon Albert 
Einsteinek zituen e txean + 10.000 €. Informazio gehiago: Tel: +49-
331-271780, emaila: fellowship@einsteinforum.de eta http://www.
einsteinforum.de/index.php?id=35&L=1 (Informazioa / Información).

* Antonio Gala Fundazioan artista gazteen tzako bekak, 18 eta 
35 urte dituzten gazteei zuzenduta. 9 hilabeteko 18 erresiden tzia be-
kak dira, Cordobako Antonio Gala Fundazioan. Eskaerak emateko epea: 
mar txoak 31 arte. Informazio gehiago: tel: 957 487395, emaila: info@
fundacionantoniogala.org, convocatoria@fundacionantoniogala.org eta 
http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html

* “Gazteen tzako Nazioarteko En tsegu Lehiaketa” Fundación 
Goi para la Paz-ek eta UNESCOk deituta bake kultura eraiki tzeko eta 
garapen iraunkorra lor tzeko munduko gazteen imaginazioa eta au-
rrea har tzekoa.  Gaia: “Hezkun tza etorkizun hobea guztion tzat eraiki-
tzeko”. Bi maila: Haurren tzat, 14 urte arte, eta Gazteak, 15 eta 25 urte 
bitartekoen tzat. 
En tseguek 700 hi tz baino gu txiago izan behar dituzte, izenburua kon-
tuan hartu barik. Lehenengo saria: ziurtagiria eta 100.000 Yen eta Tok-
yon (Japonian) sari banaketa ekitaldira joateko gonbidapena, 2016ko 
azaroan egingo dena, gastu guztiak ordainduta (parte-har tzaile 1); bi-
garren saria: ziurtagiria eta 50.000 Yen (2 parte-har tzaile); hirugarren 
saria: ziurtagiria eta oparia (5 parte-har tzaile) eta ohorezko aipamena: 
ziurtagiria eta oparia (25 parte-har tzaile). Informazio gehiago: http://
www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1601.html. Twitter: @
UNESCO.

2016ko Udalekuetarako  
izen-emateak

Foru Aldundiak mar-
txoaren 11tik 22ra bitartean 
epea zabal tzea aurreikusi 
du 7 eta 13 urte bitarteko 
umeei zuzenduta dagoen 
UDALEKUAK 2016 udako 
programarako izena ema-
teko. Ohikoa denez, 7 eta 
10 eguneko egonaldiak au-
rreikusten ditu, uztailean 
eta abuztuan, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko eta Na-
farroako hainbat lekutan. 
Inskripzioak webgunearen 
bitartez egin ahal izan-
go dira: www.gaztebizz.
com edo Gazte Bulegoan 
(Tangora E txea, Algortako 
Etorbidea. Tel: 94 466 03 53).

Brikolajea, Iturgin tza eta Elektrizitatea, 
nobedadeak gazteen tzako tailerretan

Udalak, Gazteria Zerbi tzuaren 
bitartez, epea zabaldu du mar-
txoan, apirilean eta maia tzean 
eskainiko dituen lantegi berrietan 
izena emateko. Oraingo honetan, 
nobedade gisa, Brikolaje, Iturgin-
tza eta Elektrizitate moduluak 
eskainiko ditu. Hirurak 16 urtetik 
25 urtera bitartekoen tzat dira, eta 
hurrenez hurren, apirilaren 2an, 

27an eta maia tzaren 7an hasiko 
dira. Eskain tza beste bi tailer ge-
hiagorekin osatuko da: Biziraute-
ko Sukaldari tza (ohikoa urteroko 
eskain tzan) 11 urtetik 17 urtera 
bitartekoen tzat, apirilaren 4an ha-
siko dena; eta Elikagaiak Erabil-
tzeko ikastaroa, 18 urtetik 30 ur-
tera bitartekoen tzat, mar txoaren 
19an, saio bakarrean egingo dena.

Guztiak autonomia lan tzera bi-
deratuta daude eta izena Gazte 
Bulegoan, aldez aurretik, eman 
behar da: emailez (gaztebulegoa@
ge txo.eus), telefonoz (944 660 353) 
edo webgunearen bidez (www.
ge txo.eus/gazteria). 
Ezgaitasunak dituzten gazteek 
beharrezko lagun tza izango dute 
parte har tzeko, behar izanez gero.

Zinea eta ipuin-kontaketa, Zinegoak  
gay-lesbo-trans Jaialdian

Azken 11 urteetan egin den bezala, 
aurten Zinegoak Bilboko Nazioarte-
ko Gay-lesbo-trans Zinemaldiaren 
atal bat hartuko du Ge txok berri-
ro ere, Udalaren lagun tzari esker. 
Azken bi edizioetan, nerabeen-
tzako eduki bereziak prestatu dira, 
Gauegun Gaztelekuan erakusteko. 
Aurten, gay-lesbo-trans gaia ikus-
le guztiengana iri tsi arazteko hel-
buruarekin, ahalegin berezia egin 
da eta programan ipuin-kontalari 
bat sartu eta Ludotekara ekarriko 
dute. Hartara, aurtengo Ge txoko 
atala, bai formatu bai eduki aldetik, 
ikusle guztiei irekia izango da.

Egitaraua

*  Mar txoaren 16an, Ludotekan: 
Titiritesa ipuin-kontaketa, Kuku-
praka Ludotekan. Ludotekako 
bazkide diren 5-6 urteko umeen-
tzat. 18:00etatik 19:00etara.

*  Mar txoaren 20an, Gaztelekuan: 
Nerabeen tzako filma laburren 
zikloa GAUEGUN Gaztelekuan. 
11 urtetik 17 urtera bitarteko 

gazteen tzat. 18:00etatik 19:00eta-
ra. Honako film hauek proiekta-
tuko dira: XAVIER (drama), ja-
torrizko ber tsioan, portugaleraz, 
eta euskarazko azpitituluekin; 
VICTOR XX (drama) eta PINK 
BOY (dokumentala), ingelesez, 
euskarazko azpitituluekin, bien 
estreinaldia Espainian; LA FÁ-
BRICA DE TORTAS (DRAMA); 
SHE (animaziozkoa, hizketa 
gabekoa); eta COMING HOME 
(drama), txineraz eta ingelesez, 
euskarazko azpitituluekin. 

*  Mar txoaren 21ean, Algortako 
Kultur E txean: Guztien tzat ire-
kia. 20:00etatik 21:45era. Ikusiko 
diren filmeak: SEMEAK (drama) 
eta GARELAKO (animaziozkoa), 
biak jatorrizko ber tsioan, eus-
karaz, gaztelaniazko azpititu-
luekin; TRÉMULO (drama); 
TODAS SOLAS (drama); LAS 
PIEDRAS TAMBIÉN LLORAN 
(DRAMA); eta CHANCE (drama 
erromantikoa), jatorrizko ber-
tsioan, ingelesez eta arabieraz, 
gaztelaniazko azpitituluekin.

GAZTEENTZAKO TAILERRAK
Ekin tza Datak Izenemate 

epea Ordutegia Hizkun tza Plaza 
kopurua Adina Lekua

Elikagaiak 
erabil tzeko 
ikastaroa 

Mar txoaren 
19an

Mar txoaren 
18ra arte 10:00-13:00 Gaztelaniaz 20 18-30 GAZTELEKUA (Urgull 

kalea z.g. 3. solairua)

Konponke-
ta txikiak. 
Brikolajea

Apirilaren 2, 
9 eta 16an

Apirilaren 
1era arte 11:00-13:00 Euskaraz 12 16-25 GAZTELEKUA (Urgull 

kalea z.g. 3. solairua)

Sukaldari tza 
ikastaroa: 
bizirauten 
ikasi

Apirilaren 
4, 5, 11 eta 

12an

Apirilaren 
3ra arte 17:30-19:30 Gaztelaniaz 16 11-17 FADURAKO JATETXEA 

(Txopoeta z/g)

Konponke-
ta txikiak. 
Iturgin tza

Apirilaren 23 
eta 30ean

Apirilaren 
22ra arte 11:00-13:00 Euskaraz 12 16-25 GAZTELEKUA (Urgull 

kalea z.g. 3. solairua)

Konponketa 
txikiak. Elek-
trizitatea

Maia tzaren 
7, 14, 21 eta 

28an

Maia tzaren 
6ra arte 11:00-13:00 Euskaraz 12 16-25 GAZTELEKUA (Urgull 

kalea z.g. 3. solairua)


